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(A) Pedosfer
(B) Klimatologi
(C) Atmosfer
(D) Meteorologi

1.
Panas matahari di khatulistiwa membuat permukaan tanah menghangat dan udara naik. Ini
memberikan tekanan rendah di permukaan sepanjang khatulistiwa. Udara naik mendingin dan
mengembun untuk membentuk awan, petir dan hujan deras di daerah khatulistiwa. Peristiwa ini
bisa digunakan untuk menjelaskan firman Allah pada Surat at Thalaq, ayat 12, yang berbunyi:

َ قَْد أََحاَط بُِكّلِ َشْيٍء ِعْلًما َ َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء قَِدیٌر َوأَنَّ �َّ ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ �َّ ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ َّ�

Ayat yang terkait dengan peristiwa alam di atas menunjukkan obyek geografi ….

(A) pendekatan keruangan

2.
Perubahan cuaca bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di Indonesia. Sebagaimana
dilaporkan oleh republika.co.id, Senin 23 May 2016, BMKG memperkirakan musim kemarau akan
dimulai antara minggu ketiga Mei hingga pekan kedua Juni. Hal ini bergeser dari waktu normal
yang biasanya berkisar pada bulan April. Namun hingga kini hujan masih seringkali turun. Bahkan
kerap mengguyur dengan curah yang deras disertai petir. Padahal puncak musim hujan terjadi
pada Maret lalu. Perubahan cuaca ini terjadi juga akibat fenomena La Nina. Kebalikan dari El Nino
ini membuat musim penghujan jauh lebih lama daripada musim kemarau. Penjelasan tentang
fenomena di atas ditemukan dalam firman Allah pada Surat Ar Ruum ayat 51:

ا َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِریًحا فََرأَْوهُ ُمْصفَر�

Pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji ayat di atas yang terkait dengan fenomena
perubahan cuaca adalah....



(B) pendekatan kelingkungan
(C) pendekatan ekologikal
(D) pendekatan kompleks wilayah

(A) posibilisme
(B) determinisme
(C) probabilisme
(D) voluntarisme

3. Ahli filsafat bernama Ibnu Khaldun pada abad XIV Masehi menulis buku Geografi
Kesejarahan, buku ini ini dipandang sebagai landasan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan (العلوم
Karya Ibnu Khaldun yang menarik sampai sekarang ini adalah cara menguraikan .(االجتماعیة
pengaruh alam terhadap masyarakat di wilayah-wilayah yang berbeda. Penjelasan Ibnu Khaldun
tentang pola hubungan antara manusia dan alam disebut sebagai paham…

(A) Skala 50.000 memiliki informasi spasial lebih detil dari Skala 25.000

(B) Skala 25.000 memiliki informasi spasial lebih detil dari Skala 10.000
(C) Skala 10.000 memiliki informasi spasial lebih detil dari skala 25.000
(D) Skala 50.000, 25.000 dan 10.000 memiliki informasi spasial sama detil

4.
Dua buah peta yang sama memiliki skala yang berbeda 1: 50.000, 1:25.000 dan
1:10.000, manakah pernyataan di bawah ini yang benar....

5. Perhatikan peta kontur berikut!



(A) dengan komoditas padi, palawija عشرة فى المائة
(B) dengan komoditas holtikultura عشرین فى المائة
(C) dengan komoditas kelapa dan karet عشرة فى المائة
(D) dengan komoditas kelapa dan tanaman keras عشرین فى المائة

Jarak horizontal antara ketinggian 100 - 400 m dpl adalah 3 cm, berapakah kemiringan lereng dan
komoditas yang cocok dibudidayakan pada lahan tersebut jika diuraikan dalam bentuk persen
dalam Bahasa Arab adalah ….

(A) densitasnya 3,0 gr/cm3 dan batuan penyusunnya terutama memiliki komposisi kimia yang kaya
unsur silika dan aluminium

(B) densitasnya 2,7 gr/cm3 dan batuan penyusunnya terutama memiliki komposisi kimia yang kaya
silika dan magnesium

(C) densitasnya 2,7 gr/cm3 dan batuan penyusunnya terutama memiliki komposisi kimia yang kaya
silika dan aluminium

(D) densitasnya 3,0 gr/cm3 dan batuan penyusunnya terutama memiliki komposisi kimia yang kaya
unsur silika dan magnesium

6. Ciri-ciri dari kerak samudera antara lain adalah sebagai berikut ...

(A) ada dua proses geomorfologi yang bekerja bersama-sama

7.
Penerapan hipotesa kerja ganda (multiple working hypothesis) pada proses geomorfologi
menunjukkan dalam merubah bentuk permukaan bumi dijumpai:
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(B) ada banyak proses geomorfologi yang bekerja bersama-sama
(C) ada banyak proses geomorfologi bekerja bergantian
(D) ada banyak proses geomorfologi saling berlawanan

(A) Wilayah yang berada di 35 LU dan 35 LS
(B) Wilayah yang berada 23,5 LU-23,5 LS
(C) Wilayah yang berada 40 LU dan 40 LS
(D) Wilayah yang berada 66 LU dan 66 LS

8.
ُھَو الَِّذي یَُسیُِّرُكْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر ۖ َحتَّٰى إَِذا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْیَن بِِھْم بِِریحٍ َطیِّبٍَة َوفَِرُحوا بَِھا َجاَءتَْھا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم اْلَمْوُج ِمْن ... 
 ُكّلِ َمَكاٍن

Ayat di atas menjelaskan tentang kondisi alam yang dipengaruhi oleh proses kecepatan dan
kekuatan angin, di antaranya adalah alam Aeolian di muka bumi yang banyak dijumpai pada ….

o o

o o

o o

o o 

(A) Kemiringan lereng
(B) Kondisi tanah
(C) Aktivitas manusia
(D) Penggunaan lahan

9. Pada saat terjadi gerakan tanah, sangat ditentukan berbagai factor pengontrol gerakan masa
batuan. Yang bukan merupakan factor pengontrol gerakan masa batuan adalah ….

(A) arus permukaan mengalir dari laut Tengah menuju samodera Atlantik sedangkan arus dalam
stagnan.

(B) arus permukaan mengalir keluar menuju samodera Atlantik sedangkan aliran arus dalam masuk
menuju laut Tengah.

(C) arus permukaan mengalir masuk ke laut Tengah sedangkan aliran aliran arus dalam keluar
menuju samodera Atlantik.

(D) arus dari laut Mediteran dan arus dari samodera Atlantik bergerak dari dalam sebagai arus
upwelling.

10.
َذا ِمْلٌح أَُجاٌج َوَجعََل بَْینَُھَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا َذا َعْذٌب فَُراٌت َوَھٰ َوُھَو الَِّذي َمَرَج اْلبَْحَرْیِن َھٰ

 

Ayat di atas menjelaskan perbedaan kadar garam dalam air laut dapat menyebabkan perbedaan
arah aliran arus seperti yang terjadi di wilayah Gibraltar. Penjelasan ayat di atas yang dapat
ditemukan dalam geografi adalah aliran arus laut, bahwa…



(A) Jenis material endapan, proses pembentukan, tempat pembentukan
(B) Proses pembentukan, tempat pembentukan, bentuk
(C) Jenis material endapan, proses pembentukan, bentuk
(D) Proses pembentukan, tempat pembentukan, ukuran material endapan

11.
Yang membedakan antara delta dengan gosong adalah ...

(A) Liquifaction dan land slide, banjir bandang
(B) Gempa bumi dan liquefaction, land slide
(C) Gempa bumi dan land slide, banjir bandang
(D) Liquifaction dan gempa bumi, land slide

12. Identifikasi bencana primer dan sekunder pada wilayah yang mempunyai kondisi geografis
seperti gambar di atas adalah ….

13.
Pada Surat Ar-Ruum ayat 41 Allah berfirman;

َظَھَر اْلفََساُد فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس 



(A) kontrol emisi kendaraan bermotor
(B) penghindaran reseptor dari lingkungan yang tercemar
(C) kontrol sumber emisi strasioner
(D) pengendalian pada unsur precursor (THC dan NOX)

Untuk menghindar dari perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ayat di atas adalah melalui
mitigasi. Di bawah ini yang tidak termasuk alternatif mitigasi untuk dampak bencana pencemaran
udara karbondioksida adalah…

(A) Membuat wind break
(B) Menanam tanaman tahunan
(C) Membiarkan sawah tidak ditanami
(D) Membuat plastic penutup pada tanaman

14.
Di daerah Probolinggo sering dilanda angin Gending yang merusak persawahan. Mitigasi yang
dapat dilakukan adalah ….

(A) Intensitas curah hujan yang tinggi
(B) Areal persawahan yang bernukit-bukit
(C) Jenis tanah yang keras
(D) Jenis tanah yang mudah longsor

15.
Tanaman kentang yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat Tengger. Bentuk pematang pada
lahan sawah seringkali tegak lurus dengan garis kontur. Hal ini menunjukkan adaptasi petani
terhadap .... 

16.
Perhatikan Pernyataan berikut

1. Perbedaan tekanan udara antara dua isobar yang berjarak 1°. Makin besar nilai gradien,
maka semakin besar kecepatan angin.

2. Ketinggian tempat, makin tinggi posisi suatu tempat kecepatan angin semakin besar dan
makin renday posisi suatu tempat kecepatan angin semakin kecil.

3. Tinggi lintang, semakin tinggi letak lintang suatu tempat maka kecepan anginnya semakin
kecil, dan sebaliknya.

4. Semakin rendah suatu tempat maka tekanan udara semakin besar yang membuat
kecepatan angin semakin berhembus semakin cepat



(A) 1, 2, 3
(B) 1, 3, 5
(C) 2, 3, 4
(D) 2, 3, 5

5. Kecepatan angin bertiup  lebih besar terjadi di daerah kutub karena temperature sangat
rendah

Pernyataan yang berkaitan dengan kecepatan angin ditunjukkan oleh nomor ….

17.
Perhatikan grafik di bawah ini!

Hasil pengamatan keterkaitan antara suhu C dan kelembapan relative (RH) % yang dilakukan  di
lereng gunung, menunjukan proses penguapan yang  sangat tinggi pada jam…

o
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(A) 08.45 - 09.45
(B) 11.45 - 12.45
(C) 13.45 - 14.45
(D) 14.45 - 15.45

(A) Front panas
(B) Front dingin
(C) Front campuran
(D) Front siklon

18.
ُل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجبَاٍل فِیَھا ِمْن بََرٍد فَیُِصیُب بِِھ َ یُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ یَُؤلُِّف بَْینَھُ ثُمَّ یَْجعَلُھُ ُرَكاًما فَتََرى اْلَوْدَق یَْخُرُج ِمْن ِخَالِلِھ َویُنَّزِ أَلَْم تََر أَنَّ �َّ
َمْن یََشاُء َویَْصِرفُھُ َعْن َمْن یََشاُء ۖ یََكاُد َسنَا بَْرقِِھ یَْذَھُب بِاْألَْبَصاِر

 
Ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa …..

(A) Liberalism
(B) Free trade
(C) Discrimination
(D) Reprositas

19. Yang tidak menjadi prinsip perdagangan internasional dalam GATT adalah …

(A) Sumber daya manusia – sumber daya alam – lingkungan
(B) Sumber daya manusia – sumber daya alam – infrastruktur
(C) Sumber daya manusia – sumber daya alam – kemiskinan
(D) Sumber daya manusia – kemiskinan – lingkungan

20. Kerangka model “Depressing Triangle” pertumbuhan ekonomi di era globalisasi adalah …….

(A) Modal/kapital
(B) Sumber daya alam
(C) Pertumbuhan penduduk tinggi
(D) Teknologi modern

21. Faktor-faktor yang menyebabkan kemandegan ekonomi menurut teori David Ricardo adalah
…..



(A) 3, 4, 5
(B) 2, 3, 5
(C) 1, 4, 5
(D) 1, 2, 3

22.
Perhatikan pernyataan berikut:

1. penyediaan air melalui sistem irigasi,

2. pemakaian pupuk kimia secara optimal

3. penerapan pestisida sesuai dengan tingkat serangan organisme pengganggu

4. penggunaan varietas unggul sebagai bahan tanam berkualitas.

5. Teknologi pertanian

Revolusi hijau mendasarkan pada pilar penting yaitu ...

(A) Sewa lahan dan jarak ke pasar
(B) Sewa lahan dan kesuburan tanah
(C) Kesuburan lahan dan peternakan
(D) Lahan sawah dan jenis irigasi

23.
Dasar yang digunakan oleh Von Thunen dalam teori pertanian adalah …

(A) shifting cultivation
(B) mix farming
(C) crop rotation
(D) counter plouwing

24.
Dari perspektif sosial budaya, sistem pertanian yang  secara umum dianggap sebagai satu-
satunya sistem pertanian yang sesuai dengan ekosistem hutan tropis.

(A) Struktur sesar
(B) Struktur kekar

25.
Minyak dan gas bumi kebanyakan ditemukan pada batuan berpori yang berasosiasi dengan …..



(C) Struktur antiklin
(D) Struktur sinklin

(A) Hydroelectricity
(B) Run-of-the river
(C) Micro hydroelectricity
(D) Hydro power

26.
Prinsip teknologi yang menggunakan energi kinetik dari arus air untuk memutar turbin yang
nantinya akan diubah menjadi energi listrik adalah …..

(A) Maleo, Celepuk Siau, Rangkong
(B) Maleo, Rangkong, Anis Sulawesi
(C) Maleo, Anis Sulawesi, Celepuk Siau
(D) Maleo, Elang, Cendrawasih

27. Spesies endemik  berjenis burung  yang berada di Cagar Alam Saluki, Donggala, Sulawesi
Tengah, yang merupakan bagian dari Wilayah Taman Nasional Lore Lindu,adalah ….

(A) kontak air dan tekanan
(B) adanya tekanan dan susupan tuf
(C) adanya kontak air dan susupan tuf
(D) adanya tekanan dan pembekuan

28.
Di antara bunyi ayat al Qur’an dalam Surat at-Tur adalah:
َواْلبَْحِر اْلَمْسُجوِر
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(A) Protokol Kyoto
(B) Protokol Rio de Janero
(C) Protokol Montreal
(D) Protokol Madrid

29. Sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas
rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% merupakan hasil konvensi ….

(A) Infiltrasi – perkolasi
(B) Presiptasi – run off
(C) Presipitasi –perkolasi
(D) Infiltrasi – run off

30.
ثْلُھُ ۚ ا یُوقُِدوَن َعلَْیِھ فِي النَّاِر اْبتِغَاَء ِحْلیٍَة أَْو َمتَاعٍ َزبٌَد ّمِ ابِیًا ۚ َوِممَّ أَنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَْوِدیَةٌ بِقََدِرَھا فَاْحتََمَل السَّْیُل َزبًَدا رَّ

Dalam ayat di atas dapat ditemukan beberapa komponen hidrologi yang berpengaruh kondisi
hidrologis suatu tempat di antaranya ialah…

(A) Bencana alam
(B) Wabah penyakit
(C) Pantangan kawin
(D) Peperangan

31. Yang termasuk factor preventif check dalam teori Malthus adalah ….

32.
Perhatikan pada grafik berikut:



(A) Ruralisasi
(B) Urbanisasi
(C) Reurbanisasi
(D) Deruralisasi

Grafik di atas menunjukkan gejala ….

(A) Eskimo di amerika Utara, Asia Tenggara, Asia Utara
(B) Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, Filipina, Papua
(C) Amerika Utara, Eropa Timu, Armenia
(D) P. Hokaido di Jepang Utara, Penduduk Asli Australia, Pedalaman Srilangka

33.
Rasulullah SAW bersabda kepada Sahabat Abu Dzar:

اْنُظْر فَِإنََّك لَْیَس بَِخْیٍر ِمْن أَْحَمَر َوالَ أَْسَوَد إِالَّ أَْن تَْفُضلَھُ بِتَْقَوى 

Hadits ini menjelaskan adanya warna kulit yang beragam pada ras yang berbeda, di antaranya
adalah golongan ras berkulit kuning. Mereka adalah …
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(A) Republik Islam Mauritania, Afrika Barat
(B) Kerajaan Maroko, Afrika Utara
(C) Republik Kenya Afrika Timur
(D) Republik Kamerun, Afrika Tengah

34. Negara Regional Afrika ini dikenal dengan menjadi situs warisan budaya UNESCO pada
tahun 2006. Salah satu sudut kota di negara ini adalah Chinguetti (baca: Syinqith). Di Chinguetti
terdapat Masjid Chinguetti yang digunakan sebagian untuk menerapkan metode pembelajaran
Islam, Lauh. Berbatasan sebelah Utara dengan Maroko dan Gurun Sahara. Negara yang
dimaksud adalah…

(A) Myanmar
(B) Vietnam
(C) Burma
(D) Laos

35. Secara geografis Negara anggota ASEAN ini memiliki wilayah yang terkurung daratan,
merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui
laut. Sebagian besar lahannya berbukit-bukit atau berpegunungan. Sepertiga wilayah utara
negara itu memiliki lanskap pegunungan terjal. Negara yang dimaksud adalah ….

(A) Tahap prakondisi lepas landas
(B) Tahap masyarakat tradisional
(C) Lepas landas 
(D) Tahap gerak menuju kematangan

36. Sebuah negara dengan ciri masyarakatnya sedang menuju perubahan, baik dalam bidang
ekonomi, sosial maupun politik dan mulai mengubah teknologinya ke arah yang lebih produktif
dan efisien serta budaya menabung sudah tumbuh. Negara ini sedang memasuki tahap
perkembangan negara yang oleh Rostow disebut dalam ….

(A) Demography Change
(B) Migrasi Internasional
(C) Regional State
(D) National State

37. Di era global, perekonomian Indonesia sangat ditetukan oleh factor eksternal dan factor
internal. Factor internal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ….

38. Perhatikan gambar dibawah ini!



(A) analisis overlay
(B) analisis query
(C) analisis buffering
(D) analisis networking

Garis kuning yang dibuat untuk wilayah sempadan sungai dalam analisis Sistem Informasi
Geografi dinamakan…

(A) Spatial analysis system
(B) Database management system
(C) Dataset spatial analysis
(D) Database and spatial analysis

39. SIG sebagai suatu perangkat untuk mengumpulkan, menyimpan, menampilkan, dan
mengkorelasikan data spatial dari fenomena geografis. Hal ini menunjukkan bahwa SIG sebagai
….
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(A) A karena sortasi sedimen bagus, porositas besar pada pori-pori
(B) B karena sortasi sediman tidak bagus, prositas kecil
(C) C karena sortasi bagus, terisi endapan yang porus
(D) D karena sortasi sedimen bagus, deposit mineral tidak porus pada pori-pori

40. Formasi batuan yang berperan sebagai aquifer yang  kurang baik dalam lapisan air tanah 
ditunjukkan oleh gambar ….
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